
Mødereferat af bestyrelsesmøde i Hasle Byting
på Rådhuset

onsdag d. 16.05.2018 kl. 16,00

Indkaldte: Kaj Erik Mortensen, Knud Erik Olsen, Bjarne Danielsen, Leif Olsen, Jens Jørgen Rasmussen, Githa 
Jartoft
Afbud: JJR kom kl. 16.15
1 Opfølgning af bestyrelsesmøde 26.1.2018 og

Repræsentantskabsmøde og konstituerende 
møde 14.3.2018.
Hjemmesiden  ajourført

KEM byder velkommen og orienterer om at bytingets 
webmaster Kennie Skovgaard (KS) er indbudt til at 
orientere/drøfte/afklare fremtiden omkring hasle.dk

KS orienterede om status med Facebook og gennemgik
mulighederne for hasle.dk fremover. Åben drøftelse og
besluttet at sagen overdrages til KS for det videre 
forløb, hvor hasle.dk sættes i gang.

KEM meddeler at opfølgningen følger i nedenstående 
dagsorden.

2 BRK: 
Tomme erhvers ejendomme
Ejendomme i forfald
Bopælspligtens overholdelse
Nyt plejecenter – Plejecenter Nord -
møde for følgegruppen 17.04.18-referat 
udsendt
Nye boligområder
Kirkepladsen
Hold byen ren – indsats?
Strandrensning 
Cykelvej – ny toiletbygning mv
Lektiecafe – start 12.4
”Spis sammen” 2.6 (Jens Jørgen) Presse mv
Lokalsamfundspuljen – Budget 2019-

Skolen:
Ønskelister fra klasserne

Rådhuset: 
Formandsskabsmøde 22.3 - orientering
Brugermøde 
Orientering om vedligehold mv
 
Havnen:
Belysning
”Vild med vand” 9.6  
Husbåde
Projekt Hasle KanalØ – orientering

KEM orienterer og der drøftes åbent undervejs. 
Bytinget bekymret for tomme store / erhvervs/ 
ejendomme i bybilledet og tomme boliger i byen i 
relation til overholdelse af bopælspligten. Bytinget vil 
fortløbende have fortsat stor OBS på disse områder, 
men anerkender også at BRK er begyndt at tage 
bopælspligtens overholdelse alvorligt. Det kommende 
nye plejecenter i Hasle har nu fået navnet 
PLEJECENTRET BYKÆR. Bytinget vil nøje følge 
processen med plejecentret inden det planmæssigt 
åbner i 2021. Muligheder for nye boligområder bl.a. 
ved Brobækkegård blev nævnt. Omkring Kirkepladsen
er der noget i gang ifl. KEM. Punktet med at holde 
byen ren optog en hel del debat/drøftelse, da lorteposer
ofte ses i byen og i naturen. Ansvarlighed fra 
hundeejere efterlyses. Bytinget ønsker en ren by.  
Strandrensning nord for Hasle er overdraget til 
Helligpeder Havn. Omlægning mv. af cykelvej og ny 
toiletbygning blev vendt, bytinget ønsker møde med 
BRK herom. Lektiecafe´ på Rådhuset om torsdagen for
asylelever blev omtalt. JJR orienterer om kommende 
arrangement ” Spis sammen” d. 2. juni. Flyer omdelt 
og der laves PR i avis samt i Hasle Nyt og sluttelig 
udsendes invitation til samtlige medlemmer af 



Bornholms Madfestival – Havfrisk Fisk 26.6
Fællesmøde Brugerråd 30.5 – kl. 16-18
Aktivitetsparken:
Orientering

bytinget. Besparelsesforslag på lokalsamfundspuljen til
budget 2019 blev omtalt.

Skolen har fremsendt ønskelister, hvor især 
legeredskaber, men også mange andre ting er på 
listerne. 

KEM/KEO/LO orienterer om status på Rådhuset. KEO
orienterer om at der nu er lagt nyt gulv i den store sal i 
et økonomisk samarbejde med BRK. Flot nyt gulv. 
Bytinget ønsker at prisen for at leje salen sættes op.
Der er løbende ting der skal fornyes/vedligeholdes.
Brugerrådsmøde afholdes snarest.

KEM orienterer om, at der stadig intet godt nyt er om 
belysningen på havnen. Denne sag har været undervejs
i meget lang tid. GJ orienterer om kommende 
arrangement ” Vild med vand” i Hasle. Intentionen er 
at trække over mod kanaløen, skolen er med i 
arrangementet. Kun området ved Marinaen er ikke 
brugt i arrangementet. Intet nyt om husbåde i Hasle 
Havn. Projektet med udvikling af Hasle Kanalø 
trækker ud eftersom at Realdania ikke bevilgede de 
ønskede penge. Der afventes stadig svar fra andre 
ansøgninger. Bytinget har stor OBS på at kanaløen 
ikke bruges til bilkøretøjer, hvorfor muligheden for 
skiltning/bom undersøges. GJ orienterede om status på 
Havnebadet og saunaen. Foreløbig sker der ikke noget 
med ombygning af sauna før til efteråret. Bytinget 
støtter op økonomisk om Madfestival med Havfrisk 
Fisk d. 26. 6. KEM orienterede om Fællesmøde for 
Brugerrådene d.30.5. Uklarheder omkring linjerne i 
Aktivitetsparken, hvor går grænsen omkring Nordliv 
og BRK´s områder? -  manglende igangsætning af 
udviklingsprojekt af parken – der rykkes igen for 
handling.

3 Økonomisk orientering og drøftelse af 
samme:
Sponsorer/fonde/ansøgninger:
Orientering

KEO orienterede. Der henvises til udsendt oversigt 
over udbetaling fra Lokalsamfundspuljen 2018. 
Forfatter Arne Ipsen har ansøgt bytinget om 
økonomisk støtte til ny bog om fiskerne i Hasle. 
Ansøgningen udsendes til bestyrelsen medlemmer og 
tilkendegivelse gives til KEM.

4 Hasle hvad nu – Lokale 
udviklingsplaner – Muligheder? 
Snak sammen møder – det 3 møde 2.3.2018
Grupper

KEM orienterede om de 4 nedsatte grupper og om at 
der nu er afholdt de planlagte 3 møder med Snak 
Sammen. En eller flere grupper synes at ville fortsætte 
i en eller anden form. Bl.a. et musikudvalg under 



bytinget ”Mere musik i Hasle” med mindre koncerter 
blev omtalt”, et spændende tiltag som bytinget håber 
bliver virkelighed og en ”Spis sammen” gruppe – se 
nærmere under pkt. 2.

5 Aktivitets- & samarbejdsudvalget:
Hasle Nyt nr. 2 udkommer  16.5 
Fastelavn - evaluering
Påske i Hasle/Åben by – evaluering
Sct. Hans gruppen møde/planlægning
New Orleans Delight koncert den 9.7
Musik- & Festuge uge 31(30.7 – 4.8)?
Samarbejde HTEF – status – generalf. 04.04
Kulturugen (14.-23.9) – Tema”Spor” 
”Badgedag”  i Hasle 18.9 –møde i Hasle 16.5
Møde Gudhjem Museum 30.1
Nye tiltag?

Hasle Nyt nr. 2 bliver lidt forsinket vedr. udsendelsen 
til borgerne. Fastelavn evalueret og der var ønske om 
at Brugsen indtog en mere involverende rolle. Påsken 
havde stort program. Planlægningen af Sct. Hans er i 
gang. Priser til koncerten med New Orleans Delight 
drøftet, idet der også skal være mulighed for billigere 
billetter gennem Bornholms Tidende. I alt er der plads 
til 160 gæster. Lokale er i gang med at få gang i noget 
musik ved røgerierne i Musikugen? 
Generalforsamlingen i HTEF omtalt. I Kulturugen har 
Hasle fået tirsdagen fremfor tidligere om søndagen, det
skaber udfordringer. Badge ændring omtalt. KEM 
orienterede om stort møde på Gudhjem Museum og 
om mødet hos os tidligere i dag.
Ingen yderligere tiltag nævnt.

6 Orientering/Drøftelse/Kalender:
Møde med beboere fra Byvangen 14.2
”Silogruppen” Møde med JK den 19.2
Lokalrådsmøde ( politiet) 4.04.2018
Interview omkring virkningerne af projekt 
SOL den 6.4
LAG – generalforsamling 10.04 i Nexø
BBS generalforsamling i Aarsdale Huset 12.4
Møde omkring ideer om et musikudvalg den 
9.4 – nyt  møde 24.4 – 14.5
www.hasle.dk – Fb - orientering

Beboere fra Byvangen har henvendt sig til bytinget for 
at få hjælp til at søge midler til bl.a. legeplads. Der 
opfordres til at stifte forening og evt. komme ind under
bytinget, hvorefter det er lettere at søge fonde mv. Der 
har været afholdt møde med JK om tanker omkring 
siloen på havnen. Der foreligger pt. ikke referat fra 
sidste Lokalrådsmøde. Interview omkring projektet 
Sundhed og Lokalsamfund omtalt. Ingen fra bytinget 
deltog i LAG – generalforsamlingen. KEO/KEM 
deltog i BBS – generalforsamling. Efter 
generalforsamlingen havde borgmesteren et indlæg om
lokalplaner med videre. Møde omkring musikudvalg 
henvises til ovenstående herom. Orientering om 
hasle.dk blev rykket frem til pkt. 1.

7 Eventuelt: JJR orienterede om kirkens arrangementer i nær 
fremtid med arrangementet ”Vi synger sommeren ind” 
og en kommende TV – optagelse af gudstjeneste.

8 Næste mødedato Onsdag d. 29. 8. 2018 kl. 13.00 på Rådhuset

Mødet afsluttet kl. 18. 26
Bjarne D.

http://www.hasle.dk/

